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Wat kunnen OR'en verwachten?

De pefisoneels-
Eends ven 2014

Natuurtijk staan de ontwikketingen in het eigen bedrijf voorveel oR'en voorop. Maar
het kan geen kwaad de ontwikketingen van nu en de nabije toekomst ook eens in
een bredere context te bekijken. P0R beLde een rondje langs kenners van human
resources en schetst op basis daarvan een vergezicht op een medewerkerstandschap.
0m de duideLijke [andmarks kan niemand heen, ook de on niet.

Van vast naar flexibel
Steeds meer medewerkers krijgen flexcontracten in pLaats van een vaste baan. Vorig jaar had

bijna 40 procent van de jongeren een ftexibeI arbeidscontract. Die beweging zet door,

verwachten kenners.

'De vaste baan, die er vroeger voor zorgde

dat we met eniqe zekerheid konden
bouwen aan onze persoonhjke toekomst,

verliest steeds meer terrein. En een baan

voor het leven is verbleekt tot een nostal-
gisch beeld uit een vorrge eeuw' Trend-
watcher Adjledj Bakas ziet deze trend met
als een bedreiglng van het evenwicht op

de arbeidsmarkt: 'Met een vaste baan

loop je kans om achterop te raken, omdat
je geen oog meer hebt voor de zee van
nieuwe mogelqkheden die deze tqd bredt.

Het wordt normaal dat een loondrenst-
verband afgewisseld wordt met het zelf-
standig ondernemerschap, ook al is lang
niet iedereen hier op voorbereid. In de

financiele sector verdwrjnen de komende
dne jaar zo'n 50 000 banen, en de mees-
te werknemers rn die sector zijn niet of

nauwel4ks voorbereid op een flexibele ar-
beidsmarkt.'
Ook een vakbond a1s de NVJ signaleert
hoe sneL deze trend zich onlwikkelt. De

afgelopen.laren kwamen er veel free-
arcels bij, soms uit overtuiging, een an-
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dere keer omdat ze hun vaste baan

kwltraakten 'Helaas zien we ook steeds

slechtere randvoorwaarden voor deze

groep, zoals tarieven onder het minlmum-
loon, overdracht van auteursrecht en

wurgcontracten', zegt NVJ-secretarts Rosa

Garcia Lopez. 'We vinden dat de ondeme-

mingsraden moeten ingqpen. Ze kunnen
het onderwerp incluslef betere randvoor-
waarden voor de fieelancers agenderen,

dan zien ze hoe hun eigen organlsatie

hiermee omgaat Wrj srgnaleren dat de

meeste organisatres de flexlbele schrl wil-
len vergroten om kosten te reduceren en

dat de balans tussen vaste medewerkers
en freelancers begint door te schieten.

Veel redacties zqn ontevreden. De onder-
nemingsraden hebben dit laten gebeuren,

terwijl ze we1 degel4k invloed kunnen
uitoefenen op het evenwrcht vast/flex. De

on kan de flexwerkers een zetel geven of

de freelancers via advrescommrssies laten
meepraten.'
De overheld ziet inmiddels ook ln dat zelf

standlgen en flexwerkers tot de kwetsbare
groepen behoren. Het plan om de zelf-
standlgenaftrek af te bouwen. leidde tot
lurde protesten en weld ingetrokken. Om

het goede voorbeeld wat de fiexwerkers
betreft te geven, besloot de regenng om

durzend flexwerkers een vast contract aan

te breden \
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Sfrafeglsch plannen
'strategische personee[spLanning wordt in 2014 onvermijdetijk', zegt lngrid Kerr, die

aLs interim-manager bij organisaties in diverse branches in de keuken mag kijken.

'Strateglsche personeelsplanning betekent

dat le analyseert of het personeelsbestand

past op de toekomstige taken van de orga-

nisatre Deze trend komt door de opgave dat

de knmp onvermqdehlk is, maar dat tegelu

kefiUd het werk moerhlker en complexer ts

en dat het ook nog sneller uitgevoeld moet

worden. Met andere woorden. organisaties

moeten meer met minder mensen.'
'Dar kan maar op een paar manjeren vlor-

den opgelost: mensen beter toerusten op

hun taak ol het ze mogellk maken het

werk flexlbelel te orqaniseren. Onderne-
mingsraden vrnden het belangqk dat

hun bedrqf een aantiekkeli.;ke werkgever
rs en dat bereik je onder meer door me-

dewerkers meel zeggenschap over hun

roosters te geven. K4k ook even hoe an-

dere organisaties het doen, le hoeft niet

steeds het wlei opnieuw u1t te vlnden.'

De trend van stlateglsche personeelsplan-

ning is a1 ingezet doot verschtllende ge-

meentehJke organlsatres.'Gemeenten

moeten krimpen en tegelqkertqd krqgen ze

veel meuwe taken van de provlncies. Ze

kunnen niet anders dan de functieom

schn.1vingen loslaten en op kennlsgebie-

den lnzetten', zegt KeIL 'Otganisatles k1-

ken sieeos reer van*ir sLialeq.e: wa. z-jn

de plannen voor de komende;aren en wat
voor mensen hebben we htetb4 nodlg? Als

er een vacature vnlkomt, ktlken ze eelst of

d1e functre over vierjaar nog bestaat Het

personeel wordt multr lnzetbaar'

Ondememingsraden kunnen een gratis

adviesgesprek bq deze non plofitstichtlng

aanvragen, waarbrj uitgelegd wordt hoe

de medewerkers aandeelhouder worden

en wat het oplevert.

Duurzeme inzetb aarheid
We denken nu in competenties en beroepen, maar in de toekomst
teLt vooraI ta[ent mee. TaLent kan tot diverse professionel.e

invultingen Leiden.

Werknemers moeten steeds meer rn ople1-

dingen en petsoonl4ke ontwikkeltng tn
vesteren, aangezien'de baan voor het
leven' aan het verdwrjnen ls. 'lk noem het

drama van de postbodes', zegt intelim-
irldooQe' rgrid Kerr 'Ve er gt'ge' e- var-
uit dat ze dit werk zouden bltjven doen,

maar rn enkele.jaren tqd vetanderde de >
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Aandeelhoudercchap
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AandeeLhouderschap voor medewerkers is een interessant
middel om bedrijven voor de toekomst te versterken en mensen
aan het bedrijf te binden. Uit een recent onderzoek bteek dat
een derde van de werknemers bereid is om saLaris in te Leveren

aLs ze hun baan behouden.

Dat in een cr1s1s werknemers salaris moe-

ten inleveren, is soms onontkoombaar,

maar als het weel goed gaat, dan gaan

de wrnsten naar de grootaandeelhouders.

Stlchtlng SNPI vlndt dat in ruil voor een

loonolfer de medewerkers aandeelhouder

mogen worden 'Laat het personeel loon

rullen voor aandelen. Dat motiveett bo

vendlen nog eens extla om de onderne

ming ult de crisis te helpen. Gaat het

weer beter met de onderneming, dan zal

iedereen eventedig meeprofitelen', zegt

SNPl-directeur Pascale Nreuwland'In
veei landen worden banen aangeboden

met een basisloon aangevuld met een

pakket aandelen. Aan de top van veel

ondernemingen is het gebrulkeh.;k, maal
nlet bedqfsbreed. Tetwll het goed is
voor de betlokkenheid en het bedttjfste
sultaat Als de medewerkers aandelen

hebben, vergroot dlt ook hun medezeg

genschap'
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markt zo erg dat er massale ontslagen
v1elen. Bl duurzame inzetbaarheid ga le
er vanuit dat je heel lang bllft werken,
maar niet per se bq dezelfde werkgever
De taak voor de ondernemingsraden is

om op te letten dat er voldoende gein
vesteerd wordt in de medewerkers. Dat

hoef niet alleen in opleidingen te zrln

Je kunt J:qvoorbeeld een ander prolect

blnnen de organrsatle doen, waardoor
ze nieuwe kennis en vaardrgheden ont
wikkelen Sommige werkgevers zeggen
steL dat ik in deze medewerker investeer
en dat hrl vertrekt. Ik draai het liever
om: stel dat je in deze medewerker nret

rnvesteert en hq bl1lt Medewerkers

moeten zelf onderzoeken wat voor ken
nis ze nodig hebben om interessant te

blqven op de arbeidsmatkt Door de cti-
sis blqven veel mensen bq hun huldige
werkgever zonder dat ze bqzonder ge

motrveerd zrln, ze wi11en gewoon geen

rlsico's nemen. Maar drt is een kortdu-
rende trend.'

'

met een handrcap aannemen. De overherd

denkt al lalen na over quota, maar heeft

besloten om dat nog niet in te voeren. Ik
verwacht wel dat bedrqven met zachte

hand die kant op geduwd worden, b4

rroorbeeld doordat het b1 overheldsaan-
]lestedlngen extra punten oplevert als 1e

arbeidsgehandrcapten in dienst hebt.'
De vergqzrng wordt voor veel bedrqven
een serreus probleem. In 200 1 welkten
er BO2 0OO jongeren lol 27 laar. Vorig laar
waren er dat nog geen 627 0O0 De ba

byboomers gaan met pensioen, de nieu-
we generatle heel: andere velwachtingen
en committeert zlch nret meer aan een

werkgever. Jongeren zoeken rrooral een

insprrerende werkomgeving en ieuke

collegas De arbeidsmarkt gaat enorm

vetanderen.

IVlinder werkende j ongeren
Dit jaar is hetvoor het eerst dat de beroepsbevotking daadwerketijk daatt. Niet aL[een zijn er
minder mensen die werken, maar ze werken ook minder uren: gemiddeLd 31 uur per week.

'Er za1 op termrln een schaarste aan ar-
beidskrachten ontstaan, ook al doet de

hurdige crlsis dat nog nret vermoeden',

zegt rnterim-manager Ingdd Ker 'ln som-

mige beroepen zrjn er nu al tekorten.
Maar wat.;e momenteel vooral ziet, is een

soolt stagnatie 1n de mobillteit. De oude-
ren stappen niet naar een andere werk
gever, waardoor longeren niet kunnen
doolgroelen naar de gewenste functle.

Dan gaan die jongeren ergens anders so1-

liciteren 1n de hoop dat ze daar meet kan-
sen kr4gen. Zo raken bedrr.lven waarde
volle krachten kw4t ik denk dat dit
probleem ztchzelf oplost a1s de schaarste

op de arbeidsmarkt toeslaat Mrsschien

dat werkgevers dan ook meer mensen

Nieuwe veruuimwetten
Per 1 januari2014 gaat de werkgever betaLen voor de ex-werknemer die ziek uit dienst is
gegaan. Hiervoor is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
IBeZaVa) ingevoerd.

Vooral (mrddel)grote werkgevers met veel

instroom 1n de WIA en Ziektewet krUgen

hlermee te maken door middel van een ho

gere premie. Het gaat om zieke werknemers

van wie de arbeldsovereenkomst is beein-
digd {b! contract voor onbepaalde of be-
paalde tr.1d), zleke werknemers b4 wre trj-
dens de proeftqd de arbeidsovereenkomst 1s

beerndrgd; zleke werknemers d1e binnen
vier weken na einde dlenstverband ziek

worden izogenoemde nawerkrng), oproep

krachten die rn aanmerking komen vool een

zlektewetultkeilng en om werknemers die

een fictieve dienstbetrekking hebben, zoals

thuiswerkers, staglaf s of provisiewelkers.
'ln de laatsle lw'rrtg Jaar 's er een eno'-
me verschuiving ontstaan a1s het gaat om

de soclale zekerheid', zegt verzuimspecia-
hst Angelo Wregmans van Bedlqf Plus
'Steeds meer taken komen bq de wetkge
vers te [ggen. Bedrqven dre geen goede

plannen maken, kunnel zeker ln tr.lden

van crisis in de problemen komen. Daarln

zie ik ook een duldelqke rol voor de on-
dernemingsraden. De bedr4ven die de re-
gelingen goed benutten en ziekteverzulm
monitoren, hebben een betere controle op

de kosten. Het onderwerp is tot nu toe zo

onbekend dat ik trldens semrnars voolal
verbaasde gezrchten zie. De onderne-
mingsraden kunnen 1n eik gevai met de

werkgever bespreken hoe de olganisatie
met t!dehjke contracten omgaat en met

rnensen dre ziek worden ' (


